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$ 139 MOTETS OPPNANDE
Annika Mårtensson hälsar ledamöterna välkomna.

$ 140 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Marcus Bäcklund att tillsammans med ordfüranden

justera dagens protokoll.

$ 141 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Anders A vill under övrigt ta upp att insatser av honom som studierektor är efterfrågade ute på
institutionerna.

Beslut: Nämnden fastställer därefter dagordningen

FÖREGA.ENDE SAMMANTRADESPROTOKOLL 20 18-09 -25
Lotta påpekar att det under $ 135 Doktorandernas forskarutbildningsfrågor står att "Lotta ger
rådet, att doktoranden ska kontakta Lotta och Maria innan examinationen" vilket är fel.
Doktoranderna ska innan examinationen kontakta examensavdelningen på Sektion student och
utbildning.

$ 142
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Beslut: Protokollet läggs därefter ad acta.

MEDDELANDEN/INF ORMATION

Bilagor $ 142

$ 143

a) Beslut LU Inrdttande avforskarskola mfokus på samhdllsutmaningar o Agenda 2030
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika informerar om att rektor på LU 180926 fattat ett beslut om "Inrättande av
forskarskola med fokus på samhällsutmaningar o Agenda 2030".

Beslut: LG GU beslutar att Katarina ska skicka ut beslutet till FLIN och att FUN ska ta med
sig frågan hem och fundera över om man är intresserad av attt. ex av att anställa en
doktorand i aktuellt ämne, att hålla en kurs mm.

b) Ovrigt
Anders pâtalar att han märker att det kommer en del frågor om önskan om stöd från
institutioner och från olika forskargrupper. De ställer allt oftare frågor om saker som de
behöver hjälp med och det finns ett initiativtagande ute på institutionerna att be om
stödinsatser från honom.

$ I44 BESLUT AVSEENDE REMISS ANGÁ.ENDE KVALITETSSYSTEM FÖR
FORSKARUTBILDNINGEN
Föredragande: Christina Äkerman Bilagor $ 144

Christina informerar om att arbetsgruppen ftir att utveckla kvalitetssystem for utbildning på
forskarnivå har sammanställt ett forslag i remissform - Remiss - kvalitetssäkring av utbildning på
forskarnivå.

Christina går igenom samtliga sju rekommendationspunkter som gruppen har tagit fram.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar att Christina ska sammanställa de kommentarer och synpunkter
som FUN har framftirt vid dagens möte och arbeta igenom forslaget i enlighet med inkomna
synpunkter och sedan skicka ut detta for remiss till institutionerna. Christina ska även lägga till
några rader om ekonomi och ta upp vilka potter som ingår. Annika ska ta med till LU att det
behöver göras en uppfoljning av vad de faktiska kostnaderna kommit att uppgå till.

$ 145 GUTDELTNES
Föredragande: LottaMalmborg, Anders Ahlberg Bilaga $ 145

Lotta och Anders har bearbetat dokumentet Guidelines - "Instructions for external faculty
opponents and examination committee members of doctoral dissertations at LTH" i enlighet med
de synpunkter som kom fram i FI-IN vid foregående möte.

Lotta och Anders går igenom bifogat forslag och de ändringar de har gjort.

Diskussion.

Beslut: De ledamöter som har några ytterligare synpunkter på dokumentet ska skicka dessa

till Lotta och Anders vilka ska bearbeta dokumentet på nytt i enlighet med de eventuella
synpunkter de fär in. Därefter ska dokumentet skickas till språkgranskning für att sedan skickas
ut till studierektorer och läggas ut på LTHs hemsida.
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FÖRSLAG PA. MÖTESTIDER I FUN VT2O19
Föredragande: Annika Mårtensson

Beslut: Nämnden fastställer lorslaget på vårens mötestider. Har någon invändning på

foreslagna mötestider så maila till Katarina.

DELEGATIONSBESLUT DISPUTATIONER
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 147

Beslut: Förteckningenläggs adacta.

DELEGATIONSBESLUT FASTSTÄLLDA KURSPLANER
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 148

Beslul: Förteckning läggs ad acta.

FU.LEDARNA - .A.TERRAPPORTERING
Thomas informerar att han har ett möte med sina studierektorer .
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$ 146

$ 147

$ 148

$ 14e

I övrigt inget aktuellt att ta upp.

$ 150 DOKTORANDERNAS FORSKARUTBILDNINGSFRÅGOR
Inget att ta upp.

$ lsl

$ ls2 Övnrcr
Inget att ta upp

$ 153 SAMMANTRADET AVSLUTAS
Ordloranden fiirklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

\<-.*"",t^ 6¡,ou€n -&r¡n*vecfr
Katarina Celander-Öhrström

Justeras:

NÄSTA SAMMANTnÄIT
Nästa sammanträde är ett gemensamt möte med FN och äger rum tisdagen den

13 november kl. 13-16.




